
 
ANEXA Nr.2 

la normele metodologice 

(Anexa nr. 2 din anexa la H.G. nr. 896/2003, în aplicarea Legii nr.15/2003)  

 

CERERE 

Subsemnatul/a………………………………………………………………………………născut/

ă la data de . . . . . . . . . . …..în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . …….. . . . 

. . str…..nr… jud……………………, declar că  îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 

nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală. 

Solicit atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţa de . . . . . (între 250-500 m2) pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, pe durata existenţei construcţiei. 

Mă oblig să încep construcţia până la data de . . . . . . . . . . ., dar nu mai târziu de un an de la data 

atribuirii terenului, şi să o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 - privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

   Anexez următoarele documente justificative: 

 a)copie de pe certificatul de naştere;  

b) copie de pe actul de identitate; 

c) declaraţia pe propria răspundere că nu deţin sau că nu am deţinut în proprietate o locuinţă ori 

un teren destinat construirii unei locuinţe; 

d) declaraţia părinţilor mei, pe propria răspundere, că nu deţin sau că nu au deţinut în proprietate 

un teren în suprafaţa mai mare de 500 m2 în mediul urban şi 5.000 m2 în mediul rural, indiferent 

de localitatea în care este situat terenul.  

e) toate celelalte înscrisuri prevăzute la art.8 din Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de 

soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. 

    Declar că am luat cunoştinţa de prevederile art.326 din noul Cod penal. 

                                                  Solicitant…………………………...... 

Data....………………                                     Semnătura…………………………… 
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